
   

 

 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 

 POLYTECHNICKÁ 

 Sládkovičova ulica 104 

 034 01 Ruţomberok 
 

    

  

 

K r i t é r i á   p r i j í m a c i e h o   k o n a n  i a    

 do nadstavbové štúdium pre školský rok 2016 / 2017   
 

 

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej, Sládkovičova ulica 104 v Ruţomberku 

v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prijímacie konanie v stredných 

školách § 69 ods. 4 školského zákona), zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení                

neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení                

neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 25. 01. 2016 určuje                       

podmienky prijímacieho konania do prvého ročníka nadstavbovej formy štúdia pre školský               

rok  2016 / 2017.  
 

V školskom  roku  2016 / 2017 otvoríme jednu triedu denného nadstavbového štúdia: 

 

Kód a názov študijného odboru 
Počet Dĺţka 

štúdia tried uchádzačov 

3757 L dopravná prevádzka 1,0 24 2 roky 

 

Termín konania prijímacích skúšok :  24.  júna 2016 (piatok) 

 

Na denné nadstavbové štúdium na Strednej odbornej škole polytechnickej, Sládkovičova 

ulica 104, Ruţomberok budú pre školský rok 2016 / 2017 prijímaní uchádzači, ktorí 

získali stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. 

v zodpovedajúcom učebnom odbore podľa nasledovných kritérií: 

 

Ţiak, ktorý podal prihlášku na denné nadstavbové štúdium, koná prijímacie skúšky 

z profilových predmetov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.  

Ţiak úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak získa minimálne 30 % bodov z celkového počtu 

bodov v teste z obidvoch profilových predmetov (SJL, MAT). 

Celkový počet bodov pridelených ţiakovi, ktorý úspešne vykonal prijímacie skúšky, sa 

vypočíta ako súčet bodov získaných za testy z profilových predmetov, bodov získaných za 

výsledky zo SŠ a prípadných bodov za predmetové olympiády. 

Na základe súčtu bodov sa zostaví poradie uchádzačov, ktorí prijímacie skúšky vykonali 

úspešne. 

V prípade rovnosti bodov v poradí ţiakov sa uprednostní uchádzač podľa nasledovných 

kritérií:  

a) bude uprednostnený uchádzač so zníţenou pracovnou schopnosťou (doloţenou rozhodnutím  

LPK–  zákon 245/2008 Z. z. § 67, ods. 3 ku prihláške), 

b)  väčší bodový zisk za testy z profilových predmetov (v súčte), 

c)  väčší bodový zisk za výsledky zo SŠ ( priemerný prospech za 2. ročník                        

     a 1. polrok 3. ročníka - podľa bodového hodnotenie na strane 2).   
 

 



 

Bodové hodnotenie za výsledky štúdia v SŠ vychádza z nasledujúcej tabuľky, v ktorej je  

uvedený prepočet priemerného prospechu za 2. a 3. ročník: 

 

Priemerný 

prospech 

Počet bodov 

za 2. ročník 

 Počet bodov 

za 3. ročník 

 Priemerný 

prospech 

Počet bodov 

za 2. ročník 

 Počet bodov 

za 3. ročník 

         

1,00-1,10 15  15  1,91-2,00 7  7 

1,11-1,20 14  14  2,01–2,20 6  6 

1,21-1,30 13  13  2,21-2,40 5  5 

1,31-1,40 12  12  2,41-2,60 4  4 

1,41-1,50 11  11  2,61-2,80 3  3 

1,51-1,70 10  10  2,81-3,00 2  2 

1,71-1,80 9  9  3,01-3,20 1  1 

1,81-1,90 8  8  3,21-3,50 0  0 
 

 

Pri priemernom prospechu nad 3,50 sa za kaţdú ďalšiu desatinu prideľuje uchádzačovi jeden 

záporný bod. 
 

Za priemerný prospech za 2. ročník (koncoročný) a 1. polrok 3. ročníka učebného odboru môţe 

uchádzač získať -  maximálne 30 bodov.  
 

Za účasť v predmetových olympiádach moţno získať: 

  -     5        bodov za súťaţ Autoopravár junior Castrol do 10. miesta v celoštátnom kole,  

 -     7 aţ 10  bodov za 1. aţ 4. miesto v celoštátnom kole, 

 -     4 aţ 6    body za 1. aţ 3. miesto v krajskom kole, 

- 1 aţ 3    bod za 1. aţ 3. miesto v okresnom kole, 

pričom výsledky v športových olympiádach a súťaţiach sa neberú do úvahy. 

 

Uchádzači o denné nadstavbové štúdium podávajú prihlášky do 31. mája 2016                       

na riaditeľstve SOŠ P Ruţomberok a pred prijímacími skúškami sa musia preukázať 

výučným listom v príslušnom učebnom odbore.  

 

Pokiaľ bude prihlásených uchádzačov do 31. 05. 2016 menší počet ako 18, trieda                       

sa neotvorí. 

 

Trieda sa otvorí len vtedy ak sa na štúdium zapíše po úspešnom vykonaní prijímacích 

skúšok minimálny počet 18 ţiakov. 

 

 

Ďalšie informácie môţete získať na www.sosprk.sk  na výveske školy, alebo sa v prípade 

záujmu obráťte na vedenie školy telefonicky, č. t. 044 / 432 36 37,  alebo e-mailom 

info@sosprk.sk. 
 

 

 

 

 

V Ruţomberku, 29. januára 2016                                  Mgr. Vladimír  Pančík, v.r. 

               riaditeľ školy 

 

http://www.sosprk.sk/


 

K R I T É R I Á 
 

 

 na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pre prijímanie ţiakov 

 do 1.ročníka športovej triedy so zameraním na futbal pre školský rok 2016 / 2017 
 

 

V súlade so znením § 65 ods. 1 písm. a), ako i znenia § 66 ods. 1 a ods. 5 zákona NR SR č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a doplnkov, podľa § 5 ods. 4, písm. a zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a po prerokovaní v pedagogickej rade 

školy dňa 23.11.2015 určuje riaditeľ školy kritériá pre prijatie ţiakov do 1. ročníka  športovej 

triedy so zameraním na futbal pre školský rok 2016/2017 nasledovným spôsobom: 

 

V školskom  roku  2016/2017 otvoríme jednu triedu prvého ročníka v členení na 

jednotlivé 

študijné odbory: 
 

 

Kód a názov študijného odboru 
Počet 

Dĺţka štúdia 
tried ţiakov 

2413 K mechanik strojov a zariadení  0,5 10 4 roky 

3759 K komerčný pracovník v doprave 0,5 10 4 roky 
 

    

Termín prijímacích skúšok:   04.  apríla 2016  (pondelok). 

 

 

Obsah skúšok:   1. psychodiagnostické testy, 

                   2. testy z profilových predmetov (MAT, SJL), 

  3. testy všeobecných a špeciálnych pohybových schopností zameraných   

  na futbal. 

 

Pre úspešné vykonanie prijímacích skúšok je podmienkou absolvovanie 

psychodiagnostických testov a získanie minimálne 30 % bodov  z celkového počtu bodov 

z testov č. 2 ( zvlášť za kaţdý profilový predmet) a testov č. 3.  
 

Pre úspešné vykonanie prijímacích skúšok je podmienkou absolvovanie 

psychodiagnostických testov a testov č. 3.  

 

Ďalšou podmienkou, okrem potvrdenia zdravotnej spôsobilosti dorastovým lekárom v prihláške 

na štúdium zo ZŠ, je aj zdravotná spôsobilosť potvrdená športovým lekárom ( uchádzač  

toto potvrdenie predloţí najneskôr v deň prijímacích skúšok).  
 

Celkový počet bodov pridelených ţiakovi, ktorý úspešne vykonal prijímacie skúšky sa 

vypočíta ako súčet bodov získaných  za testy z profilových predmetov, za testy všeobecných 

a špeciálnych pohybových schopností, bodov získaných za výsledky zo ZŠ a prípadných bodov 

za predmetové súťaţe.   

Na základe súčtu bodov sa zostaví poradie uchádzačov, ktorí prijímacie skúšky vykonali 

úspešne, zvlášť za jednotlivé študijné odbory a učebný odbor. 

 

 

 

 

V prípade rovnosti bodov v poradí ţiakov sa uprednostní uchádzač podľa nasledovných 

kritérií:  



 

a)  väčší bodový zisk za  testy všeobecných a špeciálnych pohybových schopností,  

b)  väčší bodový zisk za testy z profilových predmetov (v súčte),  

c)   väčší bodový zisk za výsledky zo základnej školy ( koncoročný priemerný prospech za                                    

      8. ročník  a I. polrok 9. ročníka  - bez výchovných predmetov.  
 

 

Bodové hodnotenie za výsledky štúdia v ZŠ vychádza z nasledujúcej tabuľky, v ktorej je 

uvedený prepočet priemerného prospechu za 8. a  9. ročník ZŠ: 
 

Priemerný 

prospech 

Počet bodov 

za 8. ročník 

 Počet bodov 

za 9. ročník 

 Priemerný 

prospech 

Počet bodov 

za 8. ročník 

 Počet bodov 

za 9. ročník 

         

1,00-1,10 15  15  1,91-2,00 7  7 

1,11-1,20 14  14  2,01–2,20 6  6 

1,21-1,30 13  13  2,21-2,40 5  5 

1,31-1,40 12  12  2,41-2,60 4  4 

1,41-1,50 11  11  2,61-2,80 3  3 

1,51-1,70 10  10  2,81-3,00 2  2 

1,71-1,80 9  9  3,01-3,20 1  1 

1,81-1,90 8  8  3,21-3,50 0  0 
 

 

Pri priemernom prospechu nad 3,50 sa za kaţdú ďalšiu desatinu prideľuje ţiakovi jeden 

záporný bod. 

Za účasť v športových súťaţiach a predmetových olympiádach súvisiacich so študijným 

odborom moţno získať: 

 -     7 aţ 10  bodov za 1. aţ 4. miesto v celoštátnom kole, 

 -     4 aţ   6  bodov za 1. aţ 3. miesto v krajskom kole, 

- 1 aţ   3   body  za 1. aţ 3. miesto v okresnom kole. 

 

 

Ďalšie informácie môţete získať na www.sosprk.sk  na výveske školy, alebo sa v prípade 

záujmu obráťte na vedenie školy telefonicky, č. t. 044 / 432 36 37 alebo e-mailom 

info@sosprk.sk. 
 

 

 

 

 
 

 

V Ruţomberku, 24. novembra 2015                               Mgr. Vladimír  Pančík, v.r. 

                 riaditeľ školy 

http://www.sosprk.sk/


 

K R I T É R I Á 

pre prijímanie ţiakov  na štúdium do prvého ročníka pre školský rok 2016 / 2017 
 

 

 
V zmysle § 62 aţ § 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a doplnkov, podľa § 5 ods. 4, 

písm. a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy 

dňa 23.11.2015 a po vyjadrení Rady školy ustanovujem tieto kritériá pre prijímanie uchádzačov 

o štúdium v študijnom odbore a učebných odboroch pre školský rok 2016 / 2017 nasledovným 

spôsobom: 

Prijímacie skúšky v prvom kole sa konajú v dvoch termínoch: 

1. termín  - 09. mája 2016 (pondelok) 

2. termín -  12. mája 2016 (štvrtok) 

 
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole 

vykonajú prijímacie skúšky v 2. kole na nenaplnený počet miest pre ţiakov, ktorých moţno prijať do 

tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 06. júna 2016. Prijímacie skúšky v druhom 

kole sa budú konať  dňa 21. júna 2016 (utorok). 

 

V školskom  roku  2016 / 2017 otvoríme jednu triedu prvého ročníka študijného odboru: 

 

Kód a názov študijného odboru 
Počet 

Dĺţka štúdia 
tried ţiakov 

      2679 K  mechanik - mechatronik 1 20 4 roky  
 

 

Kritériá pre prijatie na štúdium: 

 

Ţiak, ktorý podal prihlášku do študijného odboru, koná prijímacie skúšky z profilových 

predmetov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.  

 

Ţiak, ktorý v celoslovenskom testovaní ţiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v kaţdom 

predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, je prijatý na školu bez prijímacích skúšok. 

 

Ţiak úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak získa minimálne 30 % bodov z celkového počtu bodov v teste 

z obidvoch profilových predmetov (SJL, MAT).  
 

Celkový počet bodov pridelených ţiakovi, ktorý úspešne vykonal prijímacie skúšky, sa vypočíta      

ako súčet bodov získaných za testy z profilových predmetov, bodov získaných za výsledky zo                 

ZŠ, bodov získaných za výsledky v testovaní ţiakov 9. ročníka ZŠ – TESTOVANIE 9 - 2016 

a prípadných bodov za predmetové olympiády. 

Na základe súčtu bodov sa zostaví poradie uchádzačov, ktorí prijímacie skúšky vykonali úspešne, 

zvlášť za jednotlivé študijné odbory. 

 

V prípade rovnosti bodov v poradí ţiakov sa uprednostní uchádzač podľa nasledovných kritérií:  
 

a) bude uprednostnený uchádzač so zníţenou pracovnou schopnosťou,  

b)  väčší bodový zisk za testy z profilových predmetov (v súčte), 

c)  väčší bodový zisk za výsledky zo základnej školy ( priemerný prospech za 8. ročník  a 1. polrok                    

     9. ročníka - bez výchovných predmetov, podľa bodového hodnotenie na strane 2).   
  

 

 

 

V školskom  roku  2016/2017 otvoríme dve triedy prvého ročníka v členení na jednotlivé učebné 

odbory: 
    



 

Kód a názov učebného odboru 
Počet Dĺţka 

štúdia tried ţiakov 

2487 H 01 autoopravár - mechanik   1 18 3 roky 

2487 H 02 autoopravár - elektrikár 0,5 10 3 roky 

2683 H 11 elektromechanik  –  silnoprúdová technika   0,5 10 3 roky 

 

Kritériá pre prijatie na štúdium: 
 

Ţiak, ktorý podal prihlášku do učebného odboru, bude prijatý bez prijímacej skúšky.  
 

O prijatí  ţiakov rozhodne poradie, ktoré uchádzač získa súčtom bodov za: 
 

a)  výsledky v celoslovenskom testovaní ţiakov deviateho ročníka základnej školy zo slovenského 

 jazyka a matematiky, 

b)  prospech zo základnej školy ( 8. ročník a 1. polrok 9. ročníka  - bez výchovných predmetov), 

c)  víťazstvo v predmetových olympiádach z predmetov : matematika, fyzika, geografia, cudzie  

 jazyky ( ANJ, NEJ ) v 8. a 9. ročníku ZŠ a víťazstvo v súťaţi súvisiacej s odborom vzdelávania. 
 

V prípade rovnosti bodov v poradí ţiakov sa uprednostní uchádzač podľa nasledovných kritérií:  
 

a) bude uprednostnený uchádzač so zníţenou pracovnou schopnosťou,  

b) väčší bodový zisk za  výsledky v testovaní ţiakov 9. ročníka ZŠ – TESTOVANIE 9 – 2016, 

c) väčší bodový zisk za výsledky zo základnej školy ( priemerný prospech za 8. ročník a 1. polrok                            

   9. ročníka  - bez výchovných predmetov).  
 

V prípade prijatia uchádzača na zvolený učebný odbor a nenaplnenia schváleného počtu  prijímaných 

ţiakov v zvolenom učebnom odbore, môţe byť uchádzač po pohovore s rodičmi preradený na iný 

učebný odbor. 
 

Bodové hodnotenie za výsledky štúdia v ZŠ vychádza z nasledujúcej tabuľky, v ktorej je uvedený 

prepočet priemerného prospechu za 8. a 9. ročník ZŠ: 
 

Priemerný 

prospech 

Počet bodov 

za 8. ročník 

 Počet bodov 

za 9. ročník 

 Priemerný 

prospech 

Počet bodov 

za 8. ročník 

 Počet bodov 

za 9. ročník 

1,00-1,10 15  15  1,91-2,00 7  7 

1,11-1,20 14  14  2,01–2,20 6  6 

1,21-1,30 13  13  2,21-2,40 5  5 

1,31-1,40 12  12  2,41-2,60 4  4 

1,41-1,50 11  11  2,61-2,80 3  3 

1,51-1,70 10  10  2,81-3,00 2  2 

1,71-1,80 9  9  3,01-3,20 1  1 

1,81-1,90 8  8  3,21-3,50 0  0 
 

Pri priemernom prospechu nad 3,50 sa za kaţdú ďalšiu desatinu prideľuje ţiakovi jeden záporný bod. 

Za prospech zo ZŠ maximálne 30 bodov (8. roč. – 15 bodov, 9. roč. – 15 bodov), 

- za výsledok v TESTOVANÍ 9-2016 – MAT maximálne 30 bodov, 

- za výsledok v TESTOVANÍ 9-2016 - SJL maximálne 30 bodov, 

-   za účasť v predmetových olympiádach moţno získať: 

 -     7 aţ 10  bodov za 1. aţ 4. miesto v celoštátnom kole, 

 -     4 aţ   6  bodov za 1. aţ 3. miesto v krajskom kole, 

- 1 aţ   3   body  za 1. aţ 3. miesto v okresnom kole. 
pričom výsledky v športových olympiádach a súťaţiach sa neberú do úvahy. 
 

Ďalšie informácie môţete získať na www.sosprk.sk  na výveske školy, alebo sa v prípade 

záujmu obráťte na vedenie školy telefonicky, č. t. 044 / 432 36 37,  alebo e-mailom 

info@sosprk.sk. 

 
 

V Ruţomberku, 29. januára 2016                               Mgr. Vladimír  Pančík, v.r. 

             riaditeľ školy 

 

http://www.sosprk.sk/
mailto:info@sosprk.sk

